
Title of the project  
Compact Low-Inductive SiC Power Module  
(Embedded Integrated 10 kW Power Module with SiC MOSFETs)  
 

Goal of the project  
Verification of an embedded integrated power module with stacking capability for future 

modular energy conversion power systems and electric drives for heavy duty vehicles.  

Svensk projektsammanfattning  
Projektet är ett fortsättningsprojekt på projektet ”Inbyggd integrerad 10 kW kraftmodul med 

SiC MOSFETs” som avslutades november 2016. I det projektet utvecklades en låginduktiv 

kraftmodul som baserades på kiselkarbidkretsar integrerade i en kombination av keramiska 

substrat och mönsterkort. Även drivelektronik för att driva kraftmodulen utvecklades och 

testades. Simuleringar visade på parasitinduktanser kring 7 nH vilket stämde med uppmätta 

värden som visade 6.7 nH vilket är 6 ggr lägre induktans än hos en motsvarande befintlig 

kommersiell SiC kraftmodul baserad på trådbondningsteknik. Dock visade fabrikationen av 

kraftmodulen på stora svårigheter att kombinera substrat baserade på olika material på detta 

sätt. Genom att använda andra kombinationer av material och modifiera designen kan 

fabrikationsproblemen lösas.  

Inom detta projekt kommer nya inkapslingsmöjligheter som möjliggör enklare tillverkning 

samt tar tillvara på fördelarna med bredbandgapsmaterial att utvecklas med utgångspunkt i 

erfarenheter och lärdomar från det avslutade projektet. Det avslutade projektet är att betrakta 

som en nödvändig förstudie till denna ansökan. Målet är liksom föregående projekt att 

verifiera en låginduktiv implementering av teknologier för inbyggda elektroniska kraftsystem 

för två specifika krafttillämpningar, nästa generation av elektrisk drivlina för tunga fordon och 

energiomvandling i ett högspänningskraftaggregat baserat på en resonantomvandlare. En 

fundamental begränsning av dagens byggsätt av kraftmoduler är parasitinduktanser. Dessa är 

ansvariga för ökade förluster i system och vid hård-switchning orsakar oscillationer som i 

värsta fall kan leda till självförstörande av kraftmoduler. 

Specifika projektmål är att verifiera en kompakt inbyggd kraftmodul anpassad för en modulär 

systemarkitektur som integrerar alla grundläggande funktioner av energiomvandlarsystem. 

Kraftmodulen består av en trefas 10 kW konverter innehållande SiC MOSFET switchar, 

mellanledskondensatorer, gateresistanser och har möjlighet att ansluta snubberkapacitanser 

vid mjuk-switchning samt kan byggas ut till en fulleffektomvandlare genom parallellkoppling 

av flera enheter. Gatedrivkretsar integreras i ett antal moduler i detta projekt baserat på 

lösningar anpassade till modulteknologin som utarbetades i det förra projektet.  

Projektet genomförs av en konsortium bestående av sex aktörer som bidrar var och en med sin 

unika kompetens till ett samarbete med mål att realisera en inbyggd kraftmodul baserat på SiC 

komponenter med komplett funktionalitet av ett högeffektivt energiomvandlarsystem. 
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